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Určeno pro uživatele certifikovaného elektronického nástroje CENT

Úprava systému a vložení nových funkcionalit

Dne 30.04.2022 byl v nočních hodinách proveden upgrade
elektronického nástroje CENT 
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Informace o nových funkcionalitách 

v certifikovaném elektronickém nástroji CENT

 

1 Upozornění na automatické odhlášení z nástroje

V elektronickém nástroji CENT je z bezpečnostních důvodů nastaveno automatické odhlášení po 30

minutách nečinnosti. Na tuto skutečnost budou přihlášení uživatelé nově upozorňováni.

Jako první se zobrazí upozornění, že jste v elektronickém nástroji jako přihlášený uživatel byli po

dobu 30 minut  neaktivní  a  pokud  i  nadále  neprovedete  žádnou  „akci“,  budete  z  nástroje

z bezpečnostních důvodů automaticky odhlášeni.
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Na provedení jakékoliv „akce“, vyjma potvrzení tlačítka hlášky „OK“ má přihlášený uživatel jednu

minutu od zobrazení upozornění na nečinnost.

Po vypršení tohoto časového limitu jedné minuty se zobrazí druhé upozornění, které již informuje

o tom, že proběhlo automatické odhlášení z důvodu nečinnosti.

V tuto chvíli bude přihlášený uživatel z nástroje odhlášen a pro nové přihlášení bude nutné provést 

potvrzení hlášky tlačítkem „OK“. 

2 Sociálně odpovědné zadávání

Při zadávání nového zadávacího řízení, v sekci „Upřesnění průběhu zadávacího řízení“ nově můžete

vybrat volbu „sociálně odpovědné zadávání (§6 odst.4 zákona č.134/2016 Sb.)“.
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Obrázek 3: Sociálně odpovědné zadávání

Obrázek 2: Upozornění na bezpečnostní odhlášení z nástroje
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Pro veřejnost bude tato infomace viditelná v základní liště „Informace o veřejné zakázce“.

3  Informace o správném zápisu formátu čísla

Při posunutí veřejné zakázky do fáze „Zadáno“ je zobrazen formulář umožňující vyplnění ceny ze

smlouvy, která byla uzavřena s vítězným dodavatelem.

Pro správný zápis této hodnoty bylo přidáno informativní  hlášení,  kterou znáte  již  z  formuláře

„Nové zadávací řízení“ upozorňující na správný formát ukládaných číselných informací.
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Obrázek 5: Zápis hodnoty

Obrázek 4: Sociálně odpovědné zadávání - zobrazení
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4 Název společnosti

V detailu zprávy se za jménem odesílatele zobrazuje název organizace.

5 Potvrzení o podání nabídky / žádosti o účast

Doposud byla dodavatelům doručována po odeslání nabídky / žádosti o účast systémová zpráva 

„Potvrzení o uložení nabídky“, po jejímž rozkliknutí se zobrazí detail, který účastníkovi slouží jako 

potvrzení o správném odeslání nabídky / žádosti o účast.

Tato zpráva byla přejmenována na „Potvrzení o podání nabídky“.
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Obrázek 7:  Detail zprávy - zobrazení názvu společnosti za jménem odesílatele

Obrázek 6: Název organizace za jménem odesílatele - detail zprávy

Obrázek 8: Potvrzení o podání nabídky
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6 Rozšíření seznamu zemí

V roce  2022  evidujeme  větší  zájem  o  registraci  dodavatelských  účtů  zahraničních  organizací.

Rozšířili jsme proto seznam  „země sídla / místa podnikání / bydliště“ o  členské státy Evropské

unie.

7 Drobné úpravy

V rámci  provedené  aktualizace  bylo  provedeno  více  drobných  úprav  funkcionalit,  jež  nejsou

markantního rázu.  Povedou však ke zvýšení  uživatelského komfortu,  při  práci  s  elektronickým

nástrojem.
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Obrázek 9: Výběr země sídla / místa podnikání / bydliště
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8 Plánovaný update

V následujícím updatu plánujeme:

• úplné odstranění Java appletu

Snažíme se, aby elektronický nástroj CENT byl co nejvíce uživatelsky přívětivý a vyhovoval Vašim

požadavkům.  Pokud  máte  nápad,  co  bychom mohli  zlepšit,  neváhejte  nás  kontaktovat  na  níže

uvedeném e-mailu.

Rádi zvážíme každý podnět a pokud bude věcný, zapracujeme jej do některého budoucího updatu.

Pro sdělení  námětů,  postřehů či  informací  o  problémech se  zobrazováním stránek nám prosím

napište na e-mail: info@profilzadavatele.cz.                 

                                                                                                                V Šumperku dne 02.05.2022
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